
            BLOCAJE SPIRITUALE !        Hagai 1:1-8 

 Pentru a înţelege lucrarea ultimilor 3 profeţi, Hagai, Zaharia, Maleahi, ar 
trebui să ne readucem aminte de istoria acelor evenimente. În 536 b.Cr. Ezra s-a 
întors din robia babiloniană cu 50.000 de iudei în Israel. Ei au rezidit altarul şi 
au reinstaurat sistemul de jertfe, iar în 535 b.Cr. temelia Templului era turnată. 
Dar această lucrare a întâmpinat o opoziţie puternică, şi lucrarea s-a oprit. În 
anul 520 b.Cr. poporul s-a apucat din nou de lucru, iar în 515 b.Cr. Templul a 
fost terminat. A fost Mâna Domnului peste 4 oameni care au dus această lucrare 
la bun sfârşit: Zorobabel – guvernatorul, Iosua – marele preot, Hagai şi Zaharia 
– profeţi.Vezi Ezra 5:1 şi 6:14. 
 Scopul lui Hagai era să trezească poporul leneş pentru a-i încuraja să 
termine lucrarea de la Templu. Fusese uşor să se apuce fiind foarte entuziasmaţi 
şi dedicaţi, dar după luni de opoziţie lucrarea a tergiversat şi în final s-a oprit. În 
cartea Hagai sunt 4 predici, şi fiecare dintre ele sunt spuse într-un anume timp,la 
o distanţă de numai câteva luni de zile, de aceea cartea se mai numeşte şi ‚’’un 
ceas deşteptător’’. În fiecare predică, Hagai arată spre un păcat specific care-i 
ţinea departe de împlinirea planului Lui Dumnezeu în finalizarea lucrării Sale. 
 
 1.Să ne punem pe noi înaintea lucrării Domnului.1:1-15 

Acest mesaj este adresat pe 1 Sept.520. Trecuseră 16 ani de când fusese pusă 
fundaţia, dar lucrarea abandonată. Mesajul este adresat în special lui Zorobabel 
şi Iosua, liderul civil şi cel religios. Zorobabel trece direct la subiect:’’oamenii 
îşi fabrică scuze pentru a neglija Casa Domnului, dar este timpil să treacă la 
treabă şi să termine ceea ce au început’’. El arată cu degetul spre casele lor 
indicând egoismul lor, aveau timp pentru ei, dar nu şi pentru Domnul. Treaba lor 
era mai importantă decât lucrarea Domnului.’’Case căptuşite’’-indica luxul în 
acele zile. Este păcat să punem treburile noastre mai presus de lucrarea 
Domnului!!! Câte scuze avem să nu lucrăm. Vremea este prea rece, prea cald să 
venim la Biserică, dar nu prea bolnavi încât să nu ne ducem la piaţă, şi să 
trebăluim pe lângă casă toată ziua. Dacă ne zice copilul:’’tată, mamă, când ajung 
acasă vreau asta şi asta, şi nu ai timp de biserică, pentru că îţi iubeşti mai mult 
copiii decât pe Domnul ! Dacă întârziem la Tv.sau la computer, sau undeva unde 
ne simţim noi bine, nu e nici o grabă frate, lasă că mai poate să aştepte, dar dacă 
în lucrare întârziem un pic, nu mai avem răbdare. Fraţi şi surori, când ne punem 
nevoile noastre înaintea celor duhovniceşti, păcătuim. Hagai 1:6,10,11 ne ajută 
să înţelegem cum stau lucrurile. Pentru noi cei de astăzi, avem scris Matei 6:33 
şi Filipeni 4:19. 
 Mesajul a fost primit cu convingere de iudei că era de la Domnul:1.v.12-
15. Domnul a trezit duhul adormit al lui Zorobabel, al lui Iosua, şi duhul întregii 
adunări (la toţi le dă aceeaşi viziune) şi a readus lucrurile la normal: au ascultat 
glasul Domnului, şi cuvintele lui Hagai, poporul s-a temut de Domnul; ce a făcut 
Domnul după aceea: le promite prezenţa Sa (doar după aceea). După aceea ei au 
venit şi s-au pus pe lucru în Casa Domnului. 



 Fraţilor, la Casa Domnului nu sunt programe, şi consumatori de programe, 
pentru că astea sunt în lume, la Casa Domnului este de lucru. Nu invit pe cineva 
la mine la o cafea, ci la o rugăciune. Să observăm că ’’spiritualul’’ – trezeşte 
materialul. Este Domnul pe primul plan în viaţa ta? 
 
 2.Să privim înapoi în loc să privim înainte.2:1-9 

Poporul avea deja 7 săptămâni de când lucra, când Hagai a venit cu cea de-a 
doua predică a sa pe 21 Octombrie, ultima zi a Sărbătorii Corturilor. 
(Lev.23.34). Ar fi trebuit să fie o sărbătoare a bucuriei, şi a laudelor, dar în loc 
de asta era o zi a descurajării şi a plângerilor.  
De ce? Pentru că poporul privea înapoi, în loc să privească înainte. Când 
puseseră fundaţia cu 16 ani în urmă, cei mai în vârstă au plâns, pentru că şi-au 
adus aminte de slava Templului lui Solomon. Ezra 3.12. Cei bătrâni plâng 
privind înapoi şi descurajează şi pe cei tineri care erau bucuroşi şi entuziaşti. Ei 
erau trişti că slava acestui Templu nu era nici pe departe cum era a lui Solomon. 
Desigur că starea poporului se datora păcatului lor, dar acesta nu era un motiv să 
privească în urmă. În lucrarea Domnului trebuie să privim înainte prin credinţă. 
-Fiţi tari şi nu vă temeţi, le spune Domnul liderilor descurajaţi. Voi cutremura 
toată această lume pentru voi, zice Domnul în 2 v. 6,7, şi Evrei 12:26-29. În 
Hagai 2:9, Domnul le promite că ceea ce era de fapt Bun era pe cale să vină, şi 
se referă la Mesia şi la Împărăţia de 1000 de ani.v.9c.’’şi în locul acesta voi da 
pacea’’. 
 
  3.Nemărturisirea păcatelor.2:10-19 

Poporul se aştepta la binecuvântări, devreme ce începuse lucrarea cu câteva luni 
în urmă. Era 24 Decembrie, dar lucrurile se mişcau tot greu. Hagai le explică de 
ce Dumnezeu oprea binecuvântările: erau murdari, nu-şi mărturisiseră păcatele 
lor.v.14.  Pentru că sunteţi necuraţi, tot ce atingeţi este necurat. Să citim Zaharia 
3 în legătură cu acest pasaj. Zaharia a predicat acest mesaj doar cu puţin înainte 
de al lui Hagai, în Zaharia 1.1. Dumnezeu vrea să le curăţească păcatul, dacă 
poporul mărturiseşte păcatul şi se pocăieşte, lăsându-se de el.        Hagai 2.19 
Dumnezeu promite binecuvântarea după pocăinţă. Nu este suficient să lucrăm 
pentru Domnul, ci trebuie să facem lucrarea Domnului cu mâinile şi cu  inimile 
curăţite de un cuget rău. Nemărturisirea păcatelor este un mare obstacol în calea 
binecuvântărilor Domnului. 
 
  4.Puţina credinţă.2:20-23, Prov.24:10 

Acest mesaj are loc în aceeaşi zi cu predica nr.3. Zorobabel are nevoie de 
încurajare! El privea la ameninţările popoarelor din jur şi se clătina. De aceea 
liderii au nevoie de suportul nostru de încurajări, de rugăciune. Dumnezeu îi 
spune lui Zorobabel ce va face pentru el, şi îi spune de asemenea cine este 
Zorobabel pentru Domnul Oştirilor: eşti al Meu, Eu te-am ales, te voi lua,te voi 

păstra ca pe o pecete. Zorobabel este unul din strămoşii Domnului Isus, fiind 



prezent în genealogia Acestuia. El este prezentat ca un tip al Domnului Isus în 
VT. Pecetea vorbeşte de autoritatea dată să termine Templul (stricaţi Templul 
acesta şi îl voi zidi la loc în 3 zile (Ioan 2.19)sau: ’’tu eşti Petru şi pe această 
piatră voi zidi Biserica Mea’’. (Matei 16.18) 
Dacă zideşti Casa Domnului, El îţi promite că va zidi casa ta ! Casa de 
rugăciune şi Templul Lui care este Biserica ! 
 
  Exemple de unelte pentru zidire: 

1. Rugăciunea după voia Lui Dumnezeu. Romani 8:18-30’’Eu nu ştiu voia 
Lui cu privire la anumite aspecte, dar mă rog. Duhul ştie însă problema 
noastră şi El se roagă ştiind care e voia Lui pentru noi, cu privire la acea 
problemă’’. Firea suspină, noi suspinăm, Duhul suspină şi se roagă pentru 
noi.v.26.Pentru că nu ştim voia Lui noi spunem: ’’voia Ta să se facă’’. 
Duhul se roagă ca acea voie a Lui să se împlinească în viaţa noastră. 
Exemplu bun este Iosif. Ani de zile a trăit ,şi a suferit şi nu a ştiut finalul, 
dar s-a  încrezut în Domnul şi la urmă a putut spune:’’Dumnezeu a 
schimbat răul în bine’’. 

2. Dragoste fierbinte .1 Petru 4:8,9. Fraţilor, adunarea noastră va ajunge atât 
de mare precum va fi dragostea noastră unii pentru alţii şi a tuturor pentru 
cei nemântuiţi. 

3. Slujirea. 1 Petru 4:10,11. Dacă nu ştii ce dar ai, roagă-te Domnului. 
4. Unitatea. Efeseni 4:3 Fiecare om , zicea cineva, poartă cu el 2 găleţi în 

mâini, una cu apă şi alta cu benzină. De el depinde cu ce aruncă la 
supărarea lui sau a altora. Dezbinarea îL supără foarte mult pe 
Dumnezeu.1 Cor.12.25. Degeaba lucrez bine dacă dezbin biserica. 

5. Dărnicia. Prov.3:9,10. Cheltuim banii la Filisteni, pe lucruri care nu 
satură? 

6. Răspândirea Evangheliei. Luca 10:5-9 
 
 Concluzia: ce lucrare ţi-a încredinţat Domnul ţie până la întoarcerea Lui ? 
Te-ai apucat de ceva de multe ori, dar nu ai terminat încă nimic? Eşti descurajat? 
Atunci ai grijă ca nu cumva şi în viaţa ta aceste păcate descrise mai sus, să îţi 
ascundă faţa Lui şi Să-l împiedice să te asculte  (Isaia 59:1,2). 
Oare poate spune Domnul despre mine ca despre Natanael:’’iată,cu adevărat, un 
copil al Meu în care nu este vicleşug’’? 
Filipeni 1:6’’sunt încredinţat că Acela care a început în voi această lucrare bună, 
o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos’’!  
Ce-l bucură cel mai mult pe Domnul? Să termini ceea ce ai început, să nu 
abandonezi niciodată, dar niciodată, oricât ar fi de greu. El îţi dă promisiunile 
Sale mari şi scumpe. Nu te lăsa. Fii credincios până la moarte şi vei primi 
cununa vieţii!!! 
 


